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GERDA: MEDARBEJDER I GENBRUGSBUTIK

Selv om Gerda er 79 år gammel, er hun fuld af energi og godt humør. Noget af energien bruger hun tirsdag og onsdag i en af Røde Kors’ genbrugsbutikker, hvor hun
sælger brugt tøj og brugte sko. „Men det må man ikke sige,“ fortæller Gerda. „Det
hedder genbrugstøj!“
„De fleste af mine kunder er ældre kvinder. De køber selvfølgelig tøj til sig selv,
men mange af dem kommer også for at købe både skjorter, bukser og jakker til deres
pensionistmænd, som ikke bryder sig om at prøve tøj. Men det gør de unge! Og det
er både de unge mænd og kvinder. De kommer især for at købe tøj fra 60’erne,
70’erne og 80’erne, som de bruger til temafester og til karneval og til skoleafslutninger – og også til hverdag. De synes det er sjovt – og så er det billigt.
Jeg har arbejdet i tøjbutikker i hele mit voksenliv, og det har jeg altid været glad
for. Jeg kan godt lide at tale med folk, så da jeg blev pensionist for 14 år siden, begyndte jeg i genbrugsbutikken. I begyndelsen kunne jeg ikke lide at sælge brugt tøj
… altså genbrugstøj, men jeg fortsatte alligevel, og så vænnede jeg mig til det. Der er
mange kunder, der kommer flere gange om ugen og ser, om vi har fået noget nyt og
spændende. De ældre kunder har jo god tid, så de snakker meget – meget mere end
i almindelige tøjbutikker. Og de unge stiller mange spørgsmål om tøjet, hvornår det
er fra, om vi synes, det passer. Ja, alle den slags spørgsmål.
Tøjet og skoene får vi fra vores containere, der står på parkeringspladserne ved
supermarkederne og andre steder i byen. Vi har også en uden for vores butik. Den er
tit fuld, når mine kolleger kommer på arbejde mandag morgen. Det er fordi folk
rydder op i weekenden. Der er også mange, der selv kommer ind i butikken med
tøjet. Jeg synes, det tøj vi får bliver bedre og bedre. Man kan tydelig se, at danskerne
bliver rigere og rigere. Alligevel er der somme tider noget tøj i containeren, der er for
dårligt. Jeg er meget kritisk, når det er mig, der sorterer tøjet. Men det dårlige tøj
bliver også brugt. Det sender vi til Hamburg i Tyskland, hvor de laver twist af det.
Twist er en slags klude, man bruger fx på bilværksteder. Det bedste tøj, vi får, er fra
dødsboer. Men det fortæller vi selvfølgelig ikke kunderne.
Vi er næsten 30 kvinder i butikken og kunne faktisk godt bruge et par handymænd. Men det er helt umuligt at finde nogen, der har lyst. Og vi har virkelig prøvet!
Jeg forstår det ikke.“
Når Gerda og de andre frivillige medarbejdere i butikken har betalt husleje, forsikring, el og varme, er der faktisk et pænt overskud. Årets overskud går til skolepenge
til børn i Malawi i Afrika. En gang om året får butikken nogle dejlige billeder af
børnene i deres skoler. „Det er hele arbejdet værd,“ synes Gerda, der har tænkt sig at
fortsætte i genbrugsbutikken, så længe hun kan.
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Gerda arbejder i genbrugsbutikken tre gange om ugen.
Det har hun gjort i 14 år.
Gerda vil holde op med at arbejde i butikken om to år.
De ældre mænd kan ikke lide at prøve tøj.
De unge mænd kan godt lide at prøve tøj.
Alt tøj, de får i butikken, kan bruges.

Hvorfor kan de ikke finde nogen frivillige mænd, tror du?

Bodil Jeppesen og Grethe Maribo: DET KOMMER! Grundbog, Alfabeta. Supplerende tekster.
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